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DECIZIA nr. 2 .24  proiect

din 24.09.2020 or. Leova

”Cu privire ia vânzarea unor 
mijloace fixe aflate la balanţa 
Consiliului raional Leova”

în conformitate cu art.43 alin (1), lit c), art 77 al Legii privind Administraţia 
Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.6006, art. 18 alin (1) al Legii nr. 121 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din 04.05.2007, 
Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, Consiliul raional Leova

D E C I D E :

1. Se permite vânzarea unor mijloace fixe: strung şi maşină de cusut 
pentru cizmărie în set cu detaliile de cauciuc (a fostului Gimnaziu 
Internat, deoarece nu se folosesc şi necesită reparaţie), care sunt luate 
în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului.

2. Vânzarea bunului să se efectueze în conformitate cu Regulamentul 
privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 136 din 10.02.2009.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dl ui Nicolae 
Priţcan, preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei
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Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional

Avizat specialist principal Ceoric Roxana

Elena Copoţ



N O T A  I N F O R M A T I V A

la proiectul de deicizia nr.______ din ”24_” J09_ 2020

” Cm privire la vînzarea unor mijloace fixe aflate la balanţa Consiliului 
raional Leova”

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor la elaborarea 
proiectului.

Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 
implementarea noilor reglementări

Autorul Proiectului de decizie nr. este Preşedintele raionului Leova în
— ------------ 9

baza cererii de procurare, parvenită de la persoana fizică Ruşulschi Ilie.
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art.43 alin (1), lit e), 

art 77 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.6006, 
art. 18 alin (1) al Legii nr. 121 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice din 04.05.2007.
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este necesar pentru a efectua evaluarea 
costului bunului în realitate la Camera de Comerţ si Industrie si la solicitarea de
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către persoana fizică, pentru a participa la licitaţie cu strigare.
3. Fundamentarea ecomomico-financiară

Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli 
financiare suplimentare din bugetul raţional.
4. Modul dle încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Nu necesită modificări la alte acte.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Specialist principal în cadrul aparatului 
preşedintelui raionului Leova Tatiaria Stoiu
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Cerere
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